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Pozmeňujúci návrh 1
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poukazuje na to, že regionálna značka 
kvality je dôležitá pre miestne oblasti 
a vidiecke hospodárstva, pretože 
zdôrazňuje prepojenie výrobkov a služieb 
s konkrétnym a jedinečným územím, 
z ktorého pochádzajú; zastáva názor, že 
v čase globalizácie ekonomík môže 
regionálna značka kvality významnou 
mierou prispievať k propagácii regionálnej, 
územnej a miestnej identity, 
k regionálnemu rozvoju a územnému 
marketingu, ako aj  k zvyšovaniu 
konkurencieschopnosti vidieckych oblastí;

1. poukazuje na to, že regionálna značka 
kvality je dôležitá pre miestne oblasti 
a vidiecke hospodárstva, pretože 
zdôrazňuje prepojenie výrobkov a služieb 
s konkrétnym a jedinečným územím, 
z ktorého pochádzajú; zastáva názor, že 
v čase globalizácie ekonomík môže 
regionálna značka kvality významnou 
mierou prispievať k propagácii regionálnej, 
územnej a miestnej identity, 
k regionálnemu rozvoju a územnému 
marketingu, ako aj  k zvyšovaniu 
konkurencieschopnosti a atraktívnosti 
vidieckych oblastí;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poukazuje na to, že regionálna značka 
kvality je dôležitá pre miestne oblasti 
a vidiecke hospodárstva, pretože 
zdôrazňuje prepojenie výrobkov a služieb 
s konkrétnym a jedinečným územím, 
z ktorého pochádzajú; zastáva názor, že 
v čase globalizácie ekonomík môže 
regionálna značka kvality významnou 
mierou prispievať k propagácii regionálnej, 
územnej a miestnej identity, 
k regionálnemu rozvoju a územnému 
marketingu, ako aj  k zvyšovaniu 

1. poukazuje na to, že regionálna značka 
kvality je dôležitá pre miestne oblasti 
a vidiecke hospodárstva, pretože 
zdôrazňuje prepojenie výrobkov a služieb 
s konkrétnym a jedinečným územím, 
z ktorého pochádzajú; zastáva názor, že 
v čase globalizácie ekonomík môže 
regionálna značka kvality významnou 
mierou prispievať k propagácii regionálnej, 
územnej a miestnej identity, k ochrane 
prenosu a propagácii miestnych a 
regionálnych tradícií, k regionálnemu 
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konkurencieschopnosti vidieckych oblastí; rozvoju a územnému marketingu, ako aj  k 
zvyšovaniu konkurencieschopnosti 
vidieckych oblastí;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 3
Francesca Barracciu

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poukazuje na to, že regionálna značka 
kvality je dôležitá pre miestne oblasti 
a vidiecke hospodárstva, pretože 
zdôrazňuje prepojenie výrobkov a služieb 
s konkrétnym a jedinečným územím, 
z ktorého pochádzajú; zastáva názor, že 
v čase globalizácie ekonomík môže 
regionálna značka kvality významnou 
mierou prispievať k propagácii regionálnej, 
územnej a miestnej identity, 
k regionálnemu rozvoju a územnému 
marketingu, ako aj  k zvyšovaniu 
konkurencieschopnosti vidieckych oblastí;

1. poukazuje na to, že regionálna značka 
kvality je osobitne dôležitá pre miestne 
oblasti a vidiecke hospodárstva, pretože 
zdôrazňuje prepojenie výrobkov a služieb 
s konkrétnym a jedinečným územím, 
z ktorého pochádzajú; zastáva názor, že 
v čase globalizácie ekonomík môže 
regionálna značka kvality významnou 
mierou prispievať k propagácii regionálnej, 
územnej a miestnej identity, 
k regionálnemu rozvoju a územnému 
marketingu, ako aj  k zvyšovaniu 
konkurencieschopnosti vidieckych oblastí;

(Zdôrazňuje význam známky kvality ako 
zemepisnej koncepcie na lepšie vysvetlenie 
významu osobitných spojení na miestne 
územia.)

Or. it

Pozmeňujúci návrh 4
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poukazuje na to, že regionálna značka 
kvality je dôležitá pre miestne oblasti 
a vidiecke hospodárstva, pretože 

1. poukazuje na to, že európske označenia
kvality sú dôležité pre miestne oblasti 
a vidiecke hospodárstva, pretože 



AM\1004422SK.doc 5/20 PE519.752v01-00

SK

zdôrazňuje prepojenie výrobkov a služieb 
s konkrétnym a jedinečným územím, 
z ktorého pochádzajú; zastáva názor, že 
v čase globalizácie ekonomík môže 
regionálna značka kvality významnou 
mierou prispievať k propagácii regionálnej, 
územnej a miestnej identity, 
k regionálnemu rozvoju a územnému 
marketingu, ako aj  k zvyšovaniu 
konkurencieschopnosti vidieckych oblastí;

zdôrazňujú prepojenie výrobkov a služieb 
s konkrétnym a jedinečným územím, 
z ktorého pochádzajú; zastáva názor, že 
v čase globalizácie ekonomík môžu 
označenia kvality významnou mierou 
prispievať k propagácii regionálnej, 
územnej a miestnej identity, 
k regionálnemu rozvoju a územnému 
marketingu, ako aj  k zvyšovaniu 
konkurencieschopnosti vidieckych oblastí;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poukazuje na to, že regionálna značka 
kvality je dôležitá pre miestne oblasti 
a vidiecke hospodárstva, pretože 
zdôrazňuje prepojenie výrobkov a služieb 
s konkrétnym a jedinečným územím, 
z ktorého pochádzajú; zastáva názor, že 
v čase globalizácie ekonomík môže 
regionálna značka kvality významnou 
mierou prispievať k propagácii regionálnej, 
územnej a miestnej identity, 
k regionálnemu rozvoju a územnému 
marketingu, ako aj  k zvyšovaniu 
konkurencieschopnosti vidieckych oblastí;

1. poukazuje na to, že regionálna značka 
kvality je dôležitá pre miestne oblasti 
a vidiecke hospodárstva, pretože 
zdôrazňuje prepojenie výrobkov a služieb 
s konkrétnym a jedinečným územím, 
z ktorého pochádzajú a posilňuje 
produktívny regionálny hospodársky 
rozvoj; zastáva názor, že v čase 
globalizácie ekonomík môže regionálna 
značka kvality významnou mierou a silne
prispievať k propagácii regionálnej, 
územnej a miestnej identity, 
k regionálnemu rozvoju, rozvoju malých 
podnikov vo vidieckych spoločenstvách
a územnému marketingu, ako aj  k 
zvyšovaniu konkurencieschopnosti 
vidieckych oblastí zvyšovaním 
informovanosti o jej hospodárskych 
prínosoch;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6
Francesca Barracciu

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že známka kvality musí 
uvádzať základné informácie o 
dotknutom území, jeho tradíciách, histórii 
a osobitných charakteristikách; všeobecné 
regionálne označenie kvality výrobku 
samo o sebe nepodporí spotrebu, pretože 
neuvádza, že výrobok je typický alebo 
tradičný pre konkrétne územie; tradičné 
výrobky z území v Európe by sa mali 
napriek tomu vhodne podporovať, aby sa 
zabránilo používaniu nepresných 
označení pôvodu miestnych/regionálnych 
výrobkov, ktoré by mohli znamenať 
nepotrebnú súťaž medzi rôznymi 
regiónmi o ten istý výrobok a spôsobiť 
zmätok medzi spotrebiteľmi; 

(Vágne regionálne označenie 
netradičných výrobkov z konkrétnych 
regiónov môže zavádzať spotrebiteľov a 
viesť k prekrývaniu výrobkov).

Or. it

Pozmeňujúci návrh 7
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. Podporuje tiež európske iniciatívy na 
zavedenie označení poľnohospodárskych 
potravinových výrobkov z oblastí s 
osobitnými obmedzeniami, ako sú horské 
a ostrovné oblasti; Domnieva sa, že na 
podporu rozvoja v týchto oblastiach je 
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potrebné podporovať označenia, ktoré 
zlepšujú konkurencieschopnosť výrobkov; 

Or. es

Pozmeňujúci návrh 8
Francesca Barracciu

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje prierezový charakter 
regionálnych značiek kvality, ktoré 
podporujú konkrétne poľnohospodárske 
produkty, ako aj remeselnú výrobu 
a remeselnú zručnosť a konkrétne výrobné 
postupy; domnieva sa, že výrobky 
s regionálnou značkou môžu vhodne 
dopĺňať iné služby poskytované na 
vidieku, ako je cestovný ruch, ubytovanie, 
stravovacie služby atď.; v tejto súvislosti
zdôrazňuje zásadný význam integrovaného 
a holistického prístupu k propagácii 
produktov s regionálnou značkou, a to na 
miestnej, regionálnej, celoštátnej 
a európskej úrovni;

2. zdôrazňuje prierezový charakter 
regionálnych značiek kvality, ktoré 
podporujú konkrétne poľnohospodárske 
produkty, ako aj remeselnú výrobu 
a remeselnú zručnosť a konkrétne výrobné 
postupy; domnieva sa, že výrobky 
s regionálnou značkou môžu slúžiť ako 
vektory pre iné služby poskytované na 
vidieku, ako je cestovný ruch, ubytovanie, 
stravovacie služby atď.; tejto súvislosti 
zdôrazňuje zásadný význam integrovaného 
a holistického prístupu k propagácii 
produktov s regionálnou značkou;

(Je dôležité zdôrazniť presun pozornosti 
spotrebiteľov od výrobku na pridružené 
služby, a túto koncepciu lepšie vystihuje 
slovo „vektor“. Odkaz na miestnu, 
regionálnu, celoštátnu a európsku úroveň 
je nadbytočný, pokiaľ ide o označenie, 
ktoré už bolo vymedzené ako európske.)

Or. it

Pozmeňujúci návrh 9
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje prierezový charakter 
regionálnych značiek kvality, ktoré 
podporujú konkrétne poľnohospodárske 
produkty, ako aj remeselnú výrobu 
a remeselnú zručnosť a konkrétne výrobné 
postupy; domnieva sa, že výrobky 
s regionálnou značkou môžu vhodne 
dopĺňať iné služby poskytované na vidieku, 
ako je cestovný ruch, ubytovanie, 
stravovacie služby atď.; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje zásadný význam 
integrovaného a holistického prístupu 
k propagácii produktov s regionálnou 
značkou, a to na miestnej, regionálnej, 
celoštátnej a európskej úrovni;

2. zdôrazňuje potrebu podporovať 
vysokokvalitné poľnohospodárske 
potraviny, ako aj remeselnú výrobu 
a remeselnú zručnosť a konkrétne výrobné 
postupy; domnieva sa, že kvalitné 
označené výrobky môžu vhodne dopĺňať 
iné služby poskytované na vidieku, ako je 
cestovný ruch, ubytovanie, stravovacie 
služby atď.;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 10
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje prierezový charakter 
regionálnych značiek kvality, ktoré 
podporujú konkrétne poľnohospodárske 
produkty, ako aj remeselnú výrobu 
a remeselnú zručnosť a konkrétne výrobné 
postupy; domnieva sa, že výrobky 
s regionálnou značkou môžu vhodne 
dopĺňať iné služby poskytované na vidieku, 
ako je cestovný ruch, ubytovanie, 
stravovacie služby atď.; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje zásadný význam integrovaného 
a holistického prístupu k propagácii 
produktov s regionálnou značkou, a to na 
miestnej, regionálnej, celoštátnej 
a európskej úrovni;

2. zdôrazňuje prierezový charakter 
regionálnych značiek kvality, ktoré 
podporujú konkrétne poľnohospodárske 
produkty, ako aj remeselnú výrobu 
a remeselnú zručnosť a konkrétne výrobné 
postupy a malé podniky vo vidieckych 
obciach; domnieva sa, že výrobky 
s regionálnou značkou môžu vhodne 
dopĺňať iné služby poskytované na vidieku, 
ako je cestovný ruch, ubytovanie, 
stravovacie služby atď.; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje zásadný význam integrovaného 
a holistického prístupu k propagácii 
produktov s regionálnou značkou a jeho 
vykonávanie, a to na miestnej, regionálnej, 
celoštátnej a európskej úrovni;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Odsek 2 – pododsek 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

zdôrazňuje hodnotu spolupráce medzi 
regionálnymi značkami kvality založenej 
na interakcii medzi zdrojmi, o ktoré sa 
delia viaceré regionálne značky, a 
synergiách medzi susediacimi 
regionálnymi značkami; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 12
Francesca Barracciu

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva miestne akčné skupiny v rámci
programu Leader + na podporu
vytvárania sietí spolupráce medzi
miestnymi a regionálnymi výrobcami, 
poskytovateľmi služieb a kultúrnymi 
inštitúciami, ako sú univerzity, knižnice a
výskumné centrá, s cieľom umožniť
kombinovať v regionálnych značkách 
kultúrne a historické aspekty území, cez 
ktoré sa môžu vytvoriť trvalé väzby medzi
vzdelávaním, výskumom a výrobou a tým 
aj vytvárať pracovné miesta;

(Vyzdvihuje program Leader+ a miestne 
akčné skupiny ako referenčné orgány na 
vytváranie regionálnych značiek 
vytváraním partnerstiev medzi výrobcami 
kultúrnymi inštitúciami a poskytovateľmi 
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služieb. Týmto sa uľahčí prístup zdola 
hore a značky sa dostanú bližšie ku 
spotrebiteľom.)

Or. it

Pozmeňujúci návrh 13
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že EÚ má v súčasnosti 
najlepšie zdravotné a environmentálne 
normy pre poľnohospodárske potraviny; 
preto sa domnieva, že by sa malo 
intenzívnejšie podporovať uvádzanie na 
trh označení pôvodu a zemepisných 
označení, aby sa zlepšil ich obraz v EÚ a 
za jej hranicami;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 14
Francesca Barracciu

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zastáva názor, že regionálna značka 
kvality, založená na územnom prístupe 
zdola nahor, podporuje synergie medzi 
rôznymi miestnymi hospodárskymi 
subjektmi a sociálno-profesijnými 
organizáciami, ktoré vďaka tomu zlepšujú
svoje produkty a služby a zavádzajú 
postupy, ktoré sú šetrnejšie voči životnému 
prostrediu;

3. zastáva názor, že regionálna značka 
kvality, založená na územnom prístupe 
zdola nahor, podporuje spoluprácu medzi 
rôznymi miestnymi hospodárskymi 
subjektmi a sociálno-profesijnými 
organizáciami: toto by mohlo viesť ku 
zlepšeniu ich produktov a služieb a 
zavedeniu postupov, ktoré sú šetrnejšie 
voči životnému prostrediu

(Zdôrazňuje potrebu aktívneho úsilia 
zainteresovaných hráčov o novú 
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spoluprácu a nielen využívanie 
existujúcich synergií; oplatí sa tiež uviesť, 
že produkty sa môžu zlepšovať, ale nie je 
to logickým dôsledkom procesu.)

Or. it

Pozmeňujúci návrh 15
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zastáva názor, že regionálna značka 
kvality, založená na územnom prístupe 
zdola nahor, podporuje synergie medzi 
rôznymi miestnymi hospodárskymi 
subjektmi a sociálno-profesijnými 
organizáciami, ktoré vďaka tomu zlepšujú 
svoje produkty a služby a zavádzajú 
postupy, ktoré sú šetrnejšie voči
životnému prostrediu;

3. zastáva názor, že by sa mali podporovať
synergie medzi rôznymi miestnymi 
hospodárskymi subjektmi a sociálno-
profesijnými organizáciami, aby sa 
zlepšovali produkty a služby a v prípade 
potreby zlepšila ochrana životného 
prostredia;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 16
Martina Anderson

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zastáva názor, že regionálna značka 
kvality, založená na územnom prístupe 
zdola nahor, podporuje synergie medzi 
rôznymi miestnymi hospodárskymi 
subjektmi a sociálno-profesijnými 
organizáciami, ktoré vďaka tomu zlepšujú 
svoje produkty a služby a zavádzajú 
postupy, ktoré sú šetrnejšie voči životnému 

3. zastáva názor, že regionálna značka 
kvality, založená na územnom prístupe 
zdola nahor, podporuje synergie medzi 
rôznymi miestnymi hospodárskymi 
subjektmi a sociálno-profesijnými 
organizáciami, ktoré vďaka tomu zlepšujú 
svoje produkty a služby a zavádzajú 
postupy, ktoré sú šetrnejšie voči životnému 
prostrediu; Trvá na tom, že dodržiavanie 
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prostrediu; práv zamestnancov a branie do úvahy 
vplyvov na životné prostredie sú osobitne 
dôležité aspekty kritéria kvality;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zastáva názor, že regionálna značka 
kvality, založená na územnom prístupe 
zdola nahor, podporuje synergie medzi 
rôznymi miestnymi hospodárskymi 
subjektmi a sociálno-profesijnými 
organizáciami, ktoré vďaka tomu zlepšujú 
svoje produkty a služby a zavádzajú 
postupy, ktoré sú šetrnejšie voči životnému 
prostrediu;

3. zastáva názor, že regionálna značka 
kvality, založená na územnom prístupe 
zdola nahor, podporuje synergie a siete
medzi rôznymi miestnymi hospodárskymi 
subjektmi a sociálno-profesijnými 
organizáciami, ktoré vďaka tomu vyvíjajú,
zlepšujú svoje produkty a služby 
a zavádzajú postupy, ktoré sú šetrnejšie 
voči životnému prostrediu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Francesca Barracciu

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. upozorňuje však, že pojem regionálne
značky musí byť jasne definovaný; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje pozitívne skúsenosti 
s existujúcimi značkami kvality (CHOP, 
ROP, CHZO); domnieva sa preto, že sú 
nutné koordinované stratégie na 
zabránenie zdvojeniu a prekrývaniu;
(Je nutné zdôrazniť, že myšlienkou nie je 
zrušiť alebo komplikovať existujúci 
rámec značiek kvality, ale zaoberať sa 
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novými vecami: regionálnymi aspektmi 
kvality, ktoré nemusia byť nutne spojené s 
existujúcimi definíciami.)

Or. it

Pozmeňujúci návrh 19
Francesca Barracciu

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva členské štáty a subjekty na nižšej 
ako celoštátnej úrovni, aby náležite
zohľadnili regionálne značky kvality 
a úlohu, ktorú tieto značky zohrávajú vo 
vidieckych oblastiach, a to tak, že ich 
začlenia do svojich miestnych 
a regionálnych stratégií rozvoja;

4. vyzýva členské štáty a subjekty na nižšej 
ako celoštátnej úrovni, aby náležite 
zohľadnili regionálne značky kvality 
a úlohu, ktorú tieto značky zohrávajú vo 
vidieckych oblastiach, a to tak, že ich 
začlenia do svojich miestnych 
a regionálnych stratégií rozvoja; napriek 
tomu zdôrazňuje, že by sa mal prijať 
spoločný prístup k regionálnym značkám 
kvality na základe spoločného rámca pre 
celú EÚ;
(Akýkoľvek nový  systém označovania nie 
je možné zaviesť bez zmätku a
nepresnosti, pokiaľ nebude prijatý 
spoločný celoeurópsky prístup na 
zabezpečenie jednotného vykonávania
pravidiel).

Or. it

Pozmeňujúci návrh 20
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva členské štáty a subjekty na nižšej 
ako celoštátnej úrovni, aby náležite 

4. vyzýva členské štáty a subjekty na nižšej 
ako celoštátnej úrovni, aby náležite 
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zohľadnili regionálne značky kvality 
a úlohu, ktorú tieto značky zohrávajú vo 
vidieckych oblastiach, a to tak, že ich 
začlenia do svojich miestnych 
a regionálnych stratégií rozvoja;

zohľadnili označenia kvality a úlohu, ktorú 
tieto značky zohrávajú vo vidieckych 
oblastiach, a to tak, že ich začlenia do 
svojich miestnych a regionálnych stratégií 
rozvoja;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 21
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva členské štáty a subjekty na nižšej 
ako celoštátnej úrovni, aby náležite 
zohľadnili regionálne značky kvality 
a úlohu, ktorú tieto značky zohrávajú vo 
vidieckych oblastiach, a to tak, že ich 
začlenia do svojich miestnych 
a regionálnych stratégií rozvoja;

4. vyzýva členské štáty a subjekty na nižšej 
ako celoštátnej úrovni, aby náležite 
zohľadnili regionálne značky kvality 
a úlohu, ktorú tieto značky zohrávajú vo 
vidieckych oblastiach, a to tak, že ich 
začlenia do svojich miestnych 
a regionálnych stratégií rozvoja; vyzýva na 
uľahčenie regionálnych tvorivých odvetví, 
ktoré môžu viesť k vytváraniu nových 
kultúrnych produktov ako súčasť procesu 
vytvárania miestnej značky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že na to, aby boli 
regionálne značky úspešné, je potrebné 
zabezpečiť nevyhnutné množstvo 
odborníkov a finančných prostriedkov, 
a preto by tieto značky mali byť väčšmi 
podporované prostredníctvom európskych 

5. domnieva sa, že označenia kvality 
potrebujú silnejšiu podporu od EÚ, aby 
vyvinuli obchodné stratégie na zlepšenie 
ich prítomnosti na trhu v Európe a v 
tretích krajinách; žiada členské štáty, aby 
pri vypracúvaní programov na obdobie 
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štrukturálnych a investičných fondov; 
vyzýva členské štáty a ďalšie príslušné 
orgány, aby zabezpečili svoju podporu v 
rámci svojich programových dokumentov 
na ďalšie programové obdobie 2014 –
2020;

2014 – 2020 zohľadnili dôležitú úlohu 
týchto produktov pri revitalizácii 
vidieckych ekonomík;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 23
Francesca Barracciu

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že na to, aby boli 
regionálne značky úspešné, je potrebné 
zabezpečiť nevyhnutné množstvo 
odborníkov a finančných prostriedkov, 
a preto by tieto značky mali byť väčšmi
podporované prostredníctvom európskych 
štrukturálnych a investičných fondov; 
vyzýva členské štáty a ďalšie príslušné 
orgány, aby zabezpečili svoju podporu v 
rámci svojich programových dokumentov 
na ďalšie programové obdobie 2014 –
2020;

5. zastáva názor, že na to, aby boli 
regionálne značky úspešné, je potrebné 
zabezpečiť nevyhnutné množstvo 
odborníkov a finančných prostriedkov, 
a preto by tieto značky mali byť primerane
podporované z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov; vyzýva členské 
štáty a ďalšie príslušné orgány, aby 
poskytli túto podporu v rámci svojich 
programových dokumentov na ďalšie 
programové obdobie 2014 – 2020;

(Finančná podpora nového systému 
označovania musí plniť potreby 
investovať do dotknutého odvetvia. 
Nemôže byť symbolická a musí byť 
založená na projektoch dotknutých 
hráčov.)

Or. it

Pozmeňujúci návrh 24
Martina Anderson

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že na to, aby boli 
regionálne značky úspešné, je potrebné 
zabezpečiť nevyhnutné množstvo 
odborníkov a finančných prostriedkov, 
a preto by tieto značky mali byť väčšmi 
podporované prostredníctvom európskych 
štrukturálnych a investičných fondov; 
vyzýva členské štáty a ďalšie príslušné 
orgány, aby zabezpečili svoju podporu v 
rámci svojich programových dokumentov 
na ďalšie programové obdobie 2014 –
2020;

5. zastáva názor, že na to, aby boli 
regionálne značky úspešné, je potrebné 
zabezpečiť nevyhnutné množstvo 
odborníkov a finančných prostriedkov, 
a preto by tieto značky mali byť väčšmi 
podporované prostredníctvom európskych 
štrukturálnych a investičných fondov; 
vyzýva členské štáty a ďalšie príslušné 
orgány, aby zabezpečili svoju podporu v 
rámci svojich programových dokumentov 
na ďalšie programové obdobie 2014 –
2020; najmä v kontexte cezhraničných 
programov spolupráce, keďže niektoré 
oblasti sa môžu nachádzať v 
cezhraničných oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. žiada Komisiu, aby preskúmala ďalšie
opatrenia na obranu výrobkov s 
regionálnou značkou pred 
napodobeninami, ktoré napodobňujú
regionálne výrobky v pôvodnom obale
okrem iného prostredníctvom používania 
regionálnych alebo národných farieb 
alebo regionálne znejúcich mien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Rosa Estaràs Ferragut



AM\1004422SK.doc 17/20 PE519.752v01-00

SK

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. poukazuje na to, že v záujme úspešného 
čerpania finančných prostriedkov 
z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov by príslušné 
administratívne postupy mali byť pre 
príjemcov čo najjednoduchšie 
a najjasnejšie;

6. poukazuje na to, že v záujme úspešného 
čerpania finančných prostriedkov z fondov 
Spoločenstva príslušné administratívne 
postupy mali byť pre príjemcov čo 
najjednoduchšie a najjasnejšie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 27
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. poukazuje na to, že v záujme úspešného 
čerpania finančných prostriedkov 
z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov by príslušné administratívne 
postupy mali byť pre príjemcov čo 
najjednoduchšie a najjasnejšie;

6. poukazuje na to, že v záujme úspešného 
čerpania finančných prostriedkov 
z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov by príslušné administratívne 
postupy mali byť pre príjemcov čo 
najjednoduchšie, najkoherentnejšie
a najjasnejšie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. domnieva sa, že pre zabezpečenie 
väčšieho úspechu regionálnych značiek 
kvality má zásadný význam výmena 

7. domnieva sa, že pre zabezpečenie 
väčšieho úspechu regionálnych značiek 
kvality má zásadný význam výmena 
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skúseností, vytváranie sietí a partnerstvá; 
uznáva úlohu zastupiteľských orgánov, ako 
sú združenia, a to na regionálnej, 
celoštátnej a európskej úrovni, ktoré 
zabezpečujú propagáciu regionálnych 
značiek a zlepšujú ich viditeľnosť; 
požaduje, aby sa väčšia pozornosť 
venovala iniciatívam zameraným na 
regionálne značky ako možnej spoločnej 
téme v rámci európskej územnej 
spolupráce a európskych iniciatív v oblasti 
financovania.

skúseností, vytváranie sietí a partnerstvá, 
ako aj historické, kultúrne a symbolické 
dedičstvo územia; uznáva úlohu 
zastupiteľských orgánov, ako sú združenia, 
a to na regionálnej, celoštátnej a európskej 
úrovni, ktoré zabezpečujú propagáciu 
regionálnych značiek a zlepšujú ich 
viditeľnosť; požaduje, aby sa väčšia 
pozornosť venovala iniciatívam 
zameraným na regionálne značky ako 
možnej spoločnej téme v rámci európskej 
územnej spolupráce a európskych iniciatív 
v oblasti financovania.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 29
Francesca Barracciu

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. domnieva sa, že pre zabezpečenie 
väčšieho úspechu regionálnych značiek 
kvality má zásadný význam výmena 
skúseností, vytváranie sietí a partnerstvá; 
uznáva úlohu zastupiteľských orgánov, ako 
sú združenia, a to na regionálnej, 
celoštátnej a európskej úrovni, ktoré 
zabezpečujú propagáciu regionálnych 
značiek a zlepšujú ich viditeľnosť; 
požaduje, aby sa väčšia pozornosť 
venovala iniciatívam zameraným na 
regionálne značky ako možnej spoločnej 
téme v rámci európskej územnej 
spolupráce a európskych iniciatív v oblasti 
financovania;

7. domnieva sa, že pre zabezpečenie 
väčšieho úspechu tradičných značiek 
kvality má zásadný význam výmena 
skúseností, vytváranie sietí a partnerstvá; 
uznáva úlohu zastupiteľských orgánov, ako 
sú združenia, a to na miestnej, regionálnej, 
celoštátnej a európskej úrovni, ktoré 
zabezpečujú propagáciu regionálnych 
značiek a zlepšujú ich viditeľnosť; 
požaduje, aby sa primeraná pozornosť 
venovala iniciatívam v rámci európskej 
územnej spolupráce;

(Zdôrazňuje význam koncepcie tradícií 
spojených s výrobkami, bez ktorých sú 
výrobky generické, a význam miestnej 
úrovne pri spolupráci potrebnej na 
podporu značiek.)

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 30
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. domnieva sa, že pre zabezpečenie 
väčšieho úspechu regionálnych značiek 
kvality má zásadný význam výmena 
skúseností, vytváranie sietí a partnerstvá;
uznáva úlohu zastupiteľských orgánov, ako 
sú združenia, a to na regionálnej, 
celoštátnej a európskej úrovni, ktoré 
zabezpečujú propagáciu regionálnych 
značiek a zlepšujú ich viditeľnosť; 
požaduje, aby sa väčšia pozornosť 
venovala iniciatívam zameraným na 
regionálne značky ako možnej spoločnej 
téme v rámci európskej územnej 
spolupráce a európskych iniciatív v oblasti 
financovania.

7. uznáva úlohu zastupiteľských orgánov, 
ako sú združenia, a to na regionálnej, 
celoštátnej a európskej úrovni, ktoré 
zabezpečujú propagáciu označení kvality
a zlepšujú ich viditeľnosť;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 31
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. domnieva sa, že pre zabezpečenie 
väčšieho úspechu regionálnych značiek 
kvality má zásadný význam výmena 
skúseností, vytváranie sietí a partnerstvá; 
uznáva úlohu zastupiteľských orgánov, ako 
sú združenia, a to na regionálnej, 
celoštátnej a európskej úrovni, ktoré 
zabezpečujú propagáciu regionálnych 
značiek a zlepšujú ich viditeľnosť; 
požaduje, aby sa väčšia pozornosť 
venovala iniciatívam zameraným na 
regionálne značky ako možnej spoločnej 
téme v rámci európskej územnej 
spolupráce a európskych iniciatív v oblasti 

7. domnieva sa, že pre zabezpečenie 
väčšieho úspechu regionálnych značiek 
kvality má zásadný význam výmena 
skúseností, vytváranie sietí a partnerstvá; 
uznáva úlohu zastupiteľských orgánov, ako 
sú združenia, a to na regionálnej, 
celoštátnej a európskej úrovni, ktoré 
zabezpečujú propagáciu regionálnych 
značiek a zlepšujú a posilňujú viditeľnosť 
ich rastúceho regiónu; požaduje, aby sa 
väčšia pozornosť venovala iniciatívam 
zameraným na regionálne značky ako 
možnej spoločnej téme v rámci európskej 
územnej spolupráce a európskych iniciatív 
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financovania. v oblasti financovania a ako nástroj, ktorý 
predstavuje investíciu do dlhodobej 
životaschopnosti konkurencieschopnosti 
regiónu.

Or. en


